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Living-Inn: 
goed voor 
elkaar

Naast Workinn, eind vorig jaar in de 
schijnwerpers gezet in de Wintergasten-
editie van VG Visie, is ook Living-Inn een 

innovatief bouwconcept van de Roozen van 
Hoppe Groep, veelzijdig vastgoedontwikkelaar 

en bouwpartner die vanuit het Brabantse 
Haghorst hard bezig is Nederland te veroveren. 

Desiree Curfs (directeur Living-Inn) en 
Raymond Passier (directeur ontwikkeling) 

raken niet uitgepraat over de woonoplossing 
waarmee onder het motto ‘goed voor elkaar’ 

meerdere vliegen in één klap worden geslagen.
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Illustratief voor 
de sfeer binnen 
het bedrijf, is dat 
Curfs geen blad 

voor de mond neemt als het gaat over haar overstap 
naar de Roozen van Hoppe Groep, begin 2021. ‘Na een 
rugoperatie moest ik in 1996 intensieve fysiotherapie 
doen. In het zwembad ontmoette ik de vrouw van 
Hendrik Roozen, die ook aan haar rug was geopereerd. 
Uit die ontmoeting vloeide een hechte vriendschap 
voort. Eind 2020 vroeg Hendrik me of ik directeur 
wilde worden van Living-Inn. Niet omdat ik verstand 
van bouwen heb, maar omdat ik mijn hele leven in 
de publieke sector heb gewerkt. Dat heeft me veel 
specifieke kennis en ervaring en een groot netwerk 
opgeleverd, zaken die van pas komen bij de uitrol van 
het Living-Inn-concept.’

Curfs trekt daarbij samen op met Passier, die juist 
wél heel veel verstand van bouwen heeft: na een lange 
carrière binnen Van Wijnen, als onder andere uitvoerder, 
projectontwikkelaar en regiodirecteur, geeft hij sinds 
2016 binnen de Roozen van Hoppe Groep leiding aan de 
ontwikkelingstak. ‘Vergeleken met bedrijventerreinen 

en logistieke centra, twee andere specialismen van het 
bedrijf, is de realisatie van een concept als Living-Inn 
per definitie een stuk complexer,’ legt hij uit. ‘Dat komt 
door de verschillende doelgroepen die we met deze 
vernieuwende woonzorgvorm bij elkaar brengen, maar 
zeker ook door de binnenstedelijke locaties waar het 
concept het best tot zijn recht komt.’

Hoe is het idee voor Living-Inn ontstaan?
Curfs: ‘Het bedenken van nieuwe vastgoed-

oplossingen voor actuele vraagstukken, zit in het DNA 
van Roozen van Hoppe. In dit geval was er zeker ook 
een extra intrinsieke drive: de ouders van Hendrik 
Roozen, die het bedrijf in 1965 samen zijn begonnen, 
werden van elkaar gescheiden toen de vader begin deze 
eeuw ernstig ziek werd. Nadat ze hun leven, lief en leed 
hadden gedeeld, bleek er de laatste jaren geen enkele 
mogelijkheid om samen te blijven. Onder het motto 
‘samen aangenaam oud worden? Het kan!’ bracht Roozen 
van Hoppe daar verandering in met Woonlandschap De 
Leyhoeve in Tilburg. Wat er ook gebeurde, dankzij een 
verpleegafdeling met tweepersoonskamers kon een 
echtpaar altijd dicht bij elkaar blijven wonen.’

roozEN VAN HoPPE/
LIVING-INN

Hebben we in Nederland een 

woon-PROBLEEM of woon-

CRISIS? 

Allebei: te weinig doorstroom, 

te weinig geschikte woningen 

en dus wooncrisis

Drijven beleggers de prijzen op 

van huizen? 

Nee het systeem drijft de 

huizenprijs op. Beleggers zorgen 

dat er nog gebouwd wordt

Gaat de nieuwe minister voor 

Wonen het verschil maken? 

Nee, oplossingen liggen 

in slimme publiek-private 

samenwerkingen. Niet bij een 

minister

Het gevecht om de ruimte? 

Waar bouwen we wel en niet? 

Leefbaar bouwen vraagt 

keuzes: blijf groen respecteren

Welke innovatie gaat echt het 

verschil maken? 

Alles wat bijdraagt aan een 

oplossing tegen schaarste

Als je één groep moet noemen 

die nu op de woningmarkt als 

eerste hulp nodig heeft, welke 

groep is dat dan? 

Op dit moment vluchtelingen 

gezien de oorlog in de 

Oekraïne. Aandacht voor 

tijdelijke huisvesting 

(noodopvang/migranten) staat 

te laag op agenda

Wat wordt het belangrijkste 

kenmerk van wonen in de 

toekomst? 

Gedeeld wonen: community

Wat zouden partijen op de 

Nederlandse woningmarkt 

anders en beter kunnen doen? 

Samenwerken

De stad heeft grotere woningen 

nodig? 

Nee, de stad heeft meer 

divers aanbod nodig en 

transformeerbare woningen 

naar een veranderende vraag

De betaalbare woning bestaat 

niet? 

Nee, betaalbaar is voor elk 

individu anders. Het is dus een 

container begrip

Hoe oud ben je:

52

Waar groeide je op: 

Dorp in Zuid Limburg

In welke stad/dorp ligt je hart: 

Maastricht, stukje buitenlands 

bourgondisch

Ben je geworden wat je wilde 

worden: 

Nee, ik ben nog volop in 

ontwikkeling

Ben je geworden wie je wilde 

worden: 

Ja ben wel ok met mezelf

Waar ben je graag als je even 

tijd voor jezelf nodig hebt: 

Op een strandbedje

Binnen- of buitenmens:

Buitenmens, strand en zee

Introvert of extravert: 

Extravert

Sporter of studiebol: 

Sporter

Socialist of kapitalist: 

Socialist

Risico’s mijden of nemen: 

Nemen, dat moet in ons 

vakgebied

Luisteren of spreken: 

Spreken

Wie is je grote voorbeeld: 

Pippi Langkous: ik heb het 

nooit gedaan, dus ik denk dat 

ik het wel kan

Werken of vrij zijn: 

Is voor mij hetzelfde

Fietsen of auto: 

Auto

Thuis koken of buiten de deur 

eten: 

Thuisbezorgd

Passie voor: 

Beweging

Grootste inspiratie:

Mijn vader

Dit raakt mij persoonlijk: 

Mensen die aan de kant staan, 

niet gezien worden

Topserie Netflix:

Commissaris Montelbano

Favoriet vervoersmiddel:

Auto

Ultieme ontspanning:

Een dagje op het water

Beste sportprestatie:

Geen

Guilty pleasure:

Carnavalsmuziek

Beste zakelijk advies: 

Blijf dichtbij jezelf, vertrouw op 

je gevoel

Waaruit bestaat een perfecte 

dag voor jou:

Een dag samen met mensen die 

me dierbaar zijn

Voor wat in het leven ben je het 

meest dankbaar: 

Mijn gezondheid met veel hulp 

van artsen

Is er iets waarvan je al heel 

lang droomt: 

Dat de wereld voor sommige 

mensen een beetje mooier 

zou zijn

Als je morgen zou kunnen 

wakker worden met een goede 

eigenschap of talent erbij, wat 

zou dat zijn: 

Geduld

Wat maakt de stad slim:

Participatie (breng mensen 

samen om tot plannen te 

komen) 

Passier: ‘Ons Koningsoord in Berkel-Enschot was 
daar een doorontwikkeling van. In een voormalig 
klooster kwamen naast allerlei functies als een 
bibliotheek, een restaurant, een muziekschool en een 
kinderdagverblijf tientallen appartementen voor starters 
én ouderen. Dat was uniek.’

Curfs: ‘Ouderen willen niet worden weggestopt 
met allemaal leeftijdgenoten, maar zo lang mogelijk 
middenin de samenleving blijven staan. Dicht bij 
voorzieningen, ook op zorggebied, en liefst met jongeren 
in de buurt, want dat houdt ze jong. In Berkel-Enschot is 
dat voor het eerst in de praktijk gebracht.’

Maar nog niet onder de naam Living-Inn?
Curfs: ‘Nee, al zitten er al wel heel veel elementen 

van het Living-Inn-concept in. Er is echt heel gericht 
een community gecreëerd. Jong en oud kunnen hier 
aangenaam leven, met oog voor elkaar. Niemand 
krijgt de kans om te vereenzamen. Er worden zoveel 
activiteiten georganiseerd, dat er voor iedereen wel wat 
tussen zit. Ook tijdens de coronalockdowns bleef het 
binnen de eigen bubble heel goed functioneren.’  

Passier: ‘Er was een oudere vrouw die nooit aan 

Desiree Curfs

‘ Ouderen willen niet 
worden weggestopt met 
allemaal leeftijdgenoten, 
maar zo lang mogelijk 
middenin de samenleving 
blijven staan’

‘ Het bedenken 
van nieuwe 
vastgoedoplossingen 
voor actuele 
vraagstukken, zit in het 
DNA van Roozen van 
Hoppe’
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activiteiten deelnam. Toen een van de jonge huurders 
een keer een praatje met haar maakte, bleek dat ze 
niet in haar eentje ergens op af durfde te stappen. 
Vanaf dat moment zorgden de andere jonge huurders 
ervoor dat ze altijd door iemand werd opgehaald, om 
samen naar een activiteit te gaan.’

Tot zover de pilots… welke stad heeft de primeur?
Passier: ‘Nijmegen. Nog meer dan De Leyhoeve 

en Ons Koningsoord, wordt dat woonzorgcomplex 
echt onderdeel van de nieuwe wijk die daar in het 
stedelijk hart van de Waalsprong wordt gecreëerd. Met 
het café-restaurant voorop, zijn alle voorzieningen 
ook bedoeld voor de omwonenden. Graag zelfs, ze 
zijn van harte welkom. Onderdeel van het concept is 
ook een ‘community-manager’ die voor reuring en 
ontmoetingsmogelijkheden zorgt, bijvoorbeeld door 
activiteiten te organiseren, en die een extra oogje in het 
zeil houdt.’

Curfs: ‘In Living-Inn Nijmegen komen in totaal 290 
appartementen, voor jong en oud en in vrijwel alle 
denkbare prijsklassen. Anders dan in Koningsoord 
komt er ook een zorgvleugel met verpleegkamers, 
waar 24 uur zorg kan worden geboden zonder dat de 
partners van elkaar worden gescheiden. Zoals destijds 
bij de ouders van Hendrik. ‘Mantelzorg zolang het kan, 
professionele zorg als het moet’ is het uitgangspunt van 

maatwerk mogelijk maakt: de appartementen kun je 
aanvullen met voorzieningen waar op een bepaalde 
locatie het meeste behoefte aan is. In Tilburg gaan we 
De Parkwachter bouwen, een 70 meter hoge woontoren 
met op iedere verdieping levensloopbestendige 
appartementen in verschillende prijsklassen voor 
ouderen én starters. Omdat er in de nabijheid al 
horeca is, komen in dit geval in de plint uitsluitend 
voorzieningen die met gezondheid, bewegen en zorg te 
maken hebben.’ 

Curfs: ‘Woonlandschapsmakers, dat zijn we, altijd uit 
op waardecreatie en synergie. Ons concept Workinn is 
gericht op arbeidsmigranten. In de wetenschap dat het 
personeelstekort in de zorg steeds groter wordt, zien we 
zeker mogelijkheden om Workinn en Living-Inn in de 
toekomst te integreren.’

Passier: ‘Wist je trouwens dat alle zorgkamers in 
Living-Inn Nijmegen een eigen meterkast en een eigen 
huisnummer hebben? Dat hebben we bewust gedaan 
en is kenmerkend voor Roozen van Hoppe. Kwalitatief 
kunnen onze gebouwen minstens een eeuw mee maar 
we weten natuurlijk niet aan wat voor woningtypen 
over dertig, veertig jaar het meest behoefte is. Dankzij 
die eigen meterkast en huisnummer kunnen die 
zorgkamers eenvoudig worden getransformeerd 
in zelfstandige woonruimten voor, bijvoorbeeld, 
studenten.’

Hebben we in Nederland een 

woon-PROBLEEM of woon-

CRISIS? 

Beide, er wordt te weinig 

geproduceerd en de 

doorstroming stokt

Drijven beleggers de prijzen op 

van huizen? 

Nee over het algemeen niet, het 

is nog steeds zo dat de markt 

in grote lijnen bepaald. Zorgen 

voor huurwoningen waar nog 

steeds behoefte aan is

Gaat de nieuwe minister voor 

Wonen het verschil maken? 

Helaas, de regelgeving is 

zodanig complex dat ik bang 

ben dat ook hem dit op korte 

termijn niet gaat lukken

Het gevecht om de ruimte? 

Waar bouwen we wel en niet? 

Er zal een mix gezocht moeten 

worden tussen binnen- en 

buitenstedelijk bouwen

Welke innovatie gaat echt het 

verschil maken? 

Die wordt nog uitgevonden hoop ik

Als je één groep moet noemen 

die nu op de woningmarkt als 

eerste hulp nodig heeft, welke 

groep is dat dan? 

Jongeren

Wat wordt het belangrijkste 

kenmerk van wonen in de 

toekomst? 

Samen wonen en leven, 

community

Wat zouden partijen op de 

Nederlandse woningmarkt 

anders en beter kunnen doen? 

Samen werken aan goede ( 

‘snellere’ ) oplossingen voor 

de markt

De stad heeft grotere woningen 

nodig? 

Nee meer diversiteit

De betaalbare woning bestaat 

niet? 

Betaalbaar is een vreemde 

term. Dit is voor iedereen 

anders. Geeft niet weer waar 

het over gaat

Hoe oud ben je: 

52

Waar groeide je op: 

In het pittoreske Waspik

In welke stad/dorp ligt je hart: 

New York, wat een energie

Ben je geworden wat je wilde 

worden: 

Ja in grote lijnen wel, maar 

je blijft ontwikkelen ( aan 

projecten en jezelf )

Ben je geworden wie je wilde 

worden: 

Ja ik ben met het meeste wel 

tevreden

Waar ben je graag als je even 

tijd voor jezelf nodig hebt: 

Het strand trekt altijd

Binnen- of buitenmens: 

Buitenmens

Introvert of extravert: 

Extravert

Sporter of studiebol: 

Sporter

Socialist of kapitalist: 

Een sociale kapitalist

Risico’s mijden of nemen: 

Nemen

Luisteren of spreken: 

Mmm, een beetje van beide 

denk ik

Wie is je grote voorbeeld: 

Ik kan zo niet iemand noemen

Werken of vrij zijn: 

Werken

Fietsen of auto: 

Auto

Thuis koken of buiten de deur 

eten: 

Beide in een goede mix

Living-Inn Nijmegen. Op deze manier kan ook iemand 
met dementie in een vergevorderd stadium met zijn of 
haar partner onder hetzelfde dak blijven wonen.’

Passier: ‘We moeten niet teveel de nadruk leggen 
op de zorg. Die moet er gewoon zijn. Uit het aantal 
inschrijvingen blijkt dat de aanwezigheid daarvan 
starters ook absoluut niet afschrikt. Living-Inn biedt 
hen in de eerste plaats een betaalbare, knusse en 
moderne loft, in een levendige omgeving, en daarnaast 
de kans om een bijdrage te leveren aan het welzijn van 
hun oudere buren. Daar tekenen ze ook voor, hè? In de 
huurovereenkomst staat een paragraaf die er op neer 
komt dat het wel de bedoeling is dat je een bijdrage 
levert aan de community.’

Living-Inn nijmegen wordt in het najaar van 2023 
opgeleverd. Zijn er al plannen voor meer locaties?
Curfs: ‘Zeker. We zijn met diverse partijen in gesprek. 

Gemeenten zijn enthousiast, omdat Living-Inn een 
bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke 
vraagstukken als vergrijzing en eenzaamheid 
en daarnaast echt een aanwinst is voor de lokale 
woningmarkt. Veel ouderen die voor Living-Inn kiezen, 
laten immers een goede gezinswoning achter. En overal 
in Nederland, in steden en op het platteland, is een 
schreeuwende behoefte aan starterswoningen.’

Passier: ‘Het mooie aan het concept is dat het 

Passie voor: 

Koken en eten 

Grootste inspiratie: 

Mijn Pa

Dit raakt mij persoonlijk: 

Het kleine onrecht wat je van 

dichtbij ervaart

Topserie Netflix: 

Ozark

Favoriet vervoersmiddel: 

Auto

Ultieme ontspanning: 

Met vrienden een hapje eten

Beste sportprestatie: 

Abseilen. Ik heb hoogtevrees

Guilty pleasure:

Chips

Beste zakelijk advies: 

Beredeneren en bedenken is 

goed, maar volg ook zeker je 

gevoel

Waaruit bestaat een perfecte 

dag voor jou: 

De basis is goed weer, de zon

Voor wat in het leven ben je het 

meest dankbaar: 

Onze kinderen

Is er iets waarvan je al heel 

lang droomt: 

Ik heb niet specifiek iets

Als je morgen zou kunnen 

wakker worden met een goede 

eigenschap of talent erbij, wat 

zou dat zijn: 

Meer geduld

Wat maakt de stad slim: 

Respect en oog voor elkaar

‘ Mantelzorg zolang het kan, 
professionele zorg als het 
moet, is het uitgangspunt van 
Living-Inn Nijmegen’

Raymond Passier


